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A Palma sent les 17,00 hores del dia 20 de juliol  de 2016, es reuneix a la Seu de Mallorca, el Patronat 
del Consorci Universitari del Centre Associat de la UNED de les Illes Balears, presidit per l’Honorable 
Sr. Miquel Àngel Maria Ballester (Delegació de la Presidenta del Consell de Menorca), Conseller de 
Cultura i Educació del Consell de Menorca, actua com a Secretària la Sra. Mª Esperanza Pons Juan, i 
assisteixen els membres que a continuació es detallen. 

ASSISTENTS 
-Sr.D. Vicente Pérez Fernández, Vicerector Adjunto de Centros Asociados (Delegació del Rector, Vice-
rector de Centros Asociados y Secretaría General de la UNED). 
-Hble. Sr. David Ribas Ribas, conseller executiu del Departament d'Educació; Patrimoni, Cultura, Es-
ports i Joventut del Consell d’Eivissa. 
 -Hble. Sr. Miguel Alejandro Vericad Marcuello, conseller executiu del Departament de Medi Ambient, 
Medi Rural i Marí, del Consell d’Eivissa. 
- Sra. Francisca Coll, directora insular de Patrimoni (Delegació del Vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca). 
-Hble. Sra. Roser García Borrás, consellera electa del consell insular de Mallorca. 
-Sr. Jaume Colom, secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Ma-
llorca (suplent del director insular de Cultura del Consell Insular de Mallorca). 
-Sr. Miguel Ángel Vázquez, director del Centre Associat Les Illes Balears. 
-Sra. Isabel C. Maciel, coordinadora de la seu d’Eivissa. 
-Sr. Joaquim Gamero, coordinador de la seu de Mallorca. 
-Sr. Santiago Oliver, representant de professors Tutors. 
-Sra. Eugenia López, representant del PAS. 
-Sra. Begoña Paradela, representant d’alumnes. 
 
EXCUSEN ASSISTÈNCIA 
- Sr. Antoni Ferrer Rotger. Director Insular de Cultura  i Patrimoni del Consell Insular de Me-
norca.  
-Hble. Sra. Viviana de Sans Trotta, vicepresidenta 1a i consellera executiva del Departament 
de Transparència, Participació, Bon Govern, TlC, Treball i Formació, del Consell de Ibiza. 
- Hble. Sra. Mercè Bujosa Estarellas. Consellera Electa Del Consell Insular de Mallorca. 
 
ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació de l’acta anterior.  
2. Estatuts del Centre Associat. 
3. Informe del Director. 
4. Acords de tràmit. 
5. Precs i comandes. 

 
Documentació de la convocatòria: 
       http://www.uned-llesbalears.net/calidad/patronatocaunedlesillesbalears/ 

http://www.uned-llesbalears.net/calidad/patronatocaunedlesillesbalears/


 

 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR. 

 
Aprovació de l’acta de 29 de març de 2016. 
S’aprova l’acta amb l’abstenció del Sr. Jaume Colom, secretari tècnic del Departament de Cul-
tura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, qui argumenta que no va ser present a la 
reunió a la qual es refereix l’acta. 
 

2. ESTATUTS DEL CENTRE ASSOCIAT. 
 

Es dóna la paraula al Sr. M.Á.Vázquez per a que exposi quines són les implicacions que suposa 
el nou model del Estatuts. 
El director del Centre assenyala la necessitat d’adequar els Estatus a la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local; a la Llei 15/2014, de 16 
de setembre, de Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa; 
i a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Les aportacions dels Con-
sells, es destinaran a aspectes no educatius del funcionament del centre, tal com ja s’ha justi-
ficar en els comptes dels exercicis 2014 i 2015. Els comptes del Consorci estaran subjectes 
anualment a una auditoria de la IGAE; la representativitat de les diferents institucions s’ha 
d’ajustar al article 2 del Rial Decret 131/1995, la qual cosa implica una reducció significativa 
de la representativitat. Assenyala també que el estatuts, un cop aprovats pel Patronat han de 
ser aprovats provisionalment pels plens del tres consells i el consell de govern de la Uned; 
s’haurà de realitzar una exposició pública d’un mes i si no hi ha al·legacions es donarà la seva 
aprovació definitiva. Exposa la necessitat d’accelerar el procés per disposar del nous estatus 
aprovats abans de final d’any. 
 
Pren la paraula el Sr. Jaume Colom qui mostra el ser recolzament a l’activitat del centre de la 
UNED a les Illes. Després d’haver-se estudiat la documentació per part del servei 
d’intervenció del Consell de Mallorca, exposa que només pot acceptar jurídicament els esta-
tus si s’aporta un informe favorable de l’Advocacia de l’Estat que asseguri que no s’entra en 
contradicció amb la legislació vigent. 
 
Des de Menorca, el conseller també expressa la seva coincidència amb l’exposició feta des de 
Mallorca. Des d’Eivissa, s’exposa que ha estat possible valorar en profunditat l’esborrany 
d’estatus per absència del titular del serveis jurídics. 
 
Intervé el Sr. D. Vicente Pérez Fernández, Vicerrector Adjunto de Centros Asociados (Delega-
ción del Rector, Vicerrector de Centros Asociados y Secretaría General de la UNED) per expli-



 

car aquells aspectes que són els que causen reticències i afirma que aquest model d’estatus 
el que pretén es adaptar-se al compliment de la llei en vigor. Informa que des de la UNED 
s’ha actuat per poder comptar amb el corresponent informa de l’Advocacia de l’Estat i que 
s’espera la resolució corresponent. 
 
Donada la situació i amb la finalitat de poder avançar en el procés es proposen dues opcions, 
que els assistents han exposat i que el director resumeix: 

- l’acceptació del model amb condicions i esperar que es dicti informe favorable, o 
- paralitzar el procés a l’espera que aparegui l’informe mencionat. 

 
El director comenta la “incomoditat” que suposa la reducció de la representació per part dels 
integrant del Consorci del Patronat. 
Des de Madrid es contesta que és necessari complir el reial decret que regula els represen-
tants que han d’estar en el Consorci. 
El representant de Mallorca considera que la representació dels consells insulars hauria de 
dependre de l’aportació econòmica de cada consell. Respecte a la proposta d’aprovació con-
dicional dels estatus no s’hi mostra favorable. 
Des de Menorca, quant el tema de la representativitat, es proposen dues opcions: 

- Augmentar de 5 a 6 els representants dels consells insulars; d’aquesta forma les tres 
institucions quedarien equiparades. 

- Si aquesta opció no fos possible, es proposa comptar amb un representant rotatiu. 
- No considera adequat el criteri econòmic exposat pel representant del Consell de Ma-

llorca. 
Des d’Eivissa expressen el seu acord amb la proposta de Menorca, encara que el tema de la 
representativitat és important, no és el prioritari i es mostra dialogant enfront de les opcions 
que puguin presentar. 
 
Quant a l’aprovació dels estatuts, es coincideix en ajornar la votació fins que l’Advocacia de 
l’Estat emeti l’informe corresponent. Es considera que paralitzar momentàniament el procés 
pot servir per que des d’aquesta institució s’acceleri el procés. 
 
El director resumeix les propostes presentades i conclou: 
 

- Quant a la representativitat, el centre està interessat en mantenir els representatns 
dels estudiants de les Aules, amb veu però sense vot, 

- Respecte a l’ajornament de la votació entén les raons aportades, però mostra la seva 
preocupació pel que pugui representar amb relació a les aportacions que realitzen els 
consells i que haurà de figurar en les corresponents partides pressupostàries de 



 

l’exercici 2017. 
 
En aquest sentit, els representants de les tres institucions mostren el seu recolzament a la 
labor que realitza el centre a les Illes i consideren que no hi ha cap motiu que justifiqui 
aquesta preocupació ja que es comprometen a fer constar les aportacions acordades en els 
respectius pressupostos que s’aprovin per l’exercici econòmic de 2017. 
 
L’opinió comuna dels representants dels consells insulars es continuar formant del Consorci i 
contribuir amb les seves aportacions, però reconeixen que la situació creada per la nova le-
gislació vigent els impedeix avançar en aquest sentit a l’espera de l’informe favorable de 
l’Advocacia de l’Estat. 
 
Des de Madrid s’agraeix la voluntat política de seguir contribuint en el Consorci i es recorda 
que els problemes no els causen els nous estatuts sinó la llei a la qual s’han d’adaptar. 
 
Es reconeix que en definitiva es tracta d’un problema tècnic, però que hi ha una clara volun-
tat política per poder-lo solucionar. 
 
Des d’Eivissa s’assenyalen alguns punts menors que s’haurien de modificar d l’esborrany: 

- el domicili de la seu de l’Aula d’Eivissa 
- respecte a les aportacions que s’han de fer abans de març, es proposa que sigui du-

rant l’exercici econòmic, ja que poden sorgir dificultats que impedeixin el compliment 
de l’establert.  

 
3. INFORME DEL DIRECTOR. 

 
S’inicia l’informe del director amb la comunicació que, amb data 20-06-2016, el Comitè de 
Certificació del SGICG-CA (Nivell 1) per el Centre Associat CA UNED Les Illes Balears, assignat 
per la Càtedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela”, ha formulat i ha aprovat el seu in-
forme definitiu de manteniment de la certificació. 
 
S’han formulat tres punts forts 
 
1.1.1. Estratègia 

 
El centre utilitza tot el Quadre de comandaments integral. Està alineat amb el pla de gestió, 
plans de millora i plans d’ària, la qual cosa permet utilitzar-lo com a eina de gestió global. 
 



 

3.2.3. Revisió i millora del sistema de qualitat  
 

El centre realitza seguiment dels compromisos de la carta de serveis, de forma periòdica, i 
amb accés públic a través de la pàgina web, la qual cosa permet una gestió integral i de con-
fiança, així com el control i millora dels compromisos. 
 
4.1.3. Gestió pressupostària 
 
El centre fa un seguiment continu del pressupost, la qual cosa permet el control global i per-
manent del pressupost. A partir dels informes de seguiment del pressupost s’elabora el se-
güent, a més de tenir en compte les previsions de les aportacions i la previsió de la matrícula. 
L’execució s’incorpora amb els informes de seguiment perquè no existeixin desviacions nega-
tives. Els comptes són auditades per una entitat externa la qual cosa assegura que l’execució 
pressupostària s’ha complert de forma adequada. 
 
5.2.1. Participació 
 
El centre ha generat equips de millora i realitza accions, informes i seguiment amb els mem-
bres que han permès augmentar la participació del personal en l’enfrontament de reptes i en 
les activitats de millora.  
 
No conformitats 
 
No se n’aprecien en l’actualitat en els processos auditats de manteniment de la certificació 
del SGICG-CA. 
 
Àries de millora 
 
No se n’aprecien en l’actualitat en els processos auditats de manteniment de la certificació 
del SGICG-CA. 
 
El director afirma que estem d’enhorabona per la renovació del certificat de Qualitat que ens 
dóna prestigi i avala la gestió educativa i formativa del centre. 
 
També informa que el centre està treballant per adquirir el Nivell Consolidació que implica 
una major número de processos i nivell d’exigència d’alguns ja existents. Està previst que a 
finals d’aquest any es realitzi la petició formal a la Cátedra de la UNED per l’avaluació de 
aquest segon nivell d’acreditació. 



 

S’informa que des de la UNED seu central es passarà una enquesta als representants dels 
consells per a que opinin del procés de qualitat del centre. 
 
S’informa també que recentment s’ha rebut l’informe definitiu de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, en relació amb els comptes de l’exercici 2015 que es van aprovar en 
la darrera reunió de Patronat. 
 
De la mateixa manera que en l’informe anterior, s’ha inclòs a la web de la convocatòria i es 
llegeix l’opinió favorable de l’Auditoria realitzada amb els dos assumptes que no afecten 
l’opinió. 
 
El primer d’ells és la valoració dels solars on s’ubiquen les seus del centre a les diferents illes, 
per incloure’ls ens els estats financers, balanços i resultats de comptes. Es realitzaran els 
tràmits oportuns per disposar de les corresponents valoracions i s’inclouran en la liquidació 
de l’exercici 2016. 
En relació a la dedicació del professorat tutor s’ha d’assenyalar que cada quadrimestre es rea-
litzen dotze sessions d’una durada de 50 o 45 minuts. Per tant, aquelles persones que realit-
zen fins a quatre sessions setmanal, compleixen l’article 3 del Reial Decret 2015/1986 de 25 
de setembre. Se realitzaran els tràmits oportuns per registrar la dedicació del professorat tu-
tor. 
 
 
S’adjunta un quadre en què es detallen les relacions entre les hores i les gratificacions per les 
sessions de les classes tutories del centre aprovat en aquest exercici 2016, que, encara que 
no apareixia de forma explícita, és el que s’aplica en el present i s’adjunta com a aclariment. 
 

  Gratificació professorat tutor de Grau i Accés 
Nombre de sessions im-
partides per quadrimes-

tre 

Equivalència en nombre 
d’hores 

Gratificació per quadri-
mestre (fins setembre) 

Gratificación per 
quadrimestre (a 
partir d’octubre) 

12 sessions (50 min) 10 h 880,90 € 889,71 € 
12 sessions (45 min) 9 h 792,81 € 800,74 € 

Gratificació per exercici de funcions de professorat tutor: 
- Grau / Curs Accés, 53 € / sessió, fins a setembre; 53,53 € / sessió, a partir d'octubre. 
- CUID 38,25 € / sessió, fins a setembre, 38,63 € / sessió, a partir d'octubre. 
El professorat tutor que imparteix quatre sessions a la setmana durant el curs acadèmic desenvolupa la seva 
activitat docent entre 80 h i 72 h, en funció de la durada de la sessió, durant tot el curs acadèmic. 
 
 



 

També és convenient que apareguin de manera explícita els valors ja aprovats en el seu mo-
ment respecte a les gratificacions per coordinació. Pel correcte funcionament del centre es 
disposa de persones que desenvolupen la labor de Coordinació (Qualitat, Tecnologia, Riscos 
Laborals, Pràctiques laboratori, COIE, Màster, Acadèmica, etc.). La gratificació econòmica que 
percep cada persona que actua com a Coordinadora, com a màxim és de 3.000€, en un curs 
acadèmic. La Coordinació tecnològica es gratifica a 21,39 €/hora. Per la coordinació 
d’assignatures en les qualls no ‘imparteix tutoria, però que s’atén els estudiants de manera 
online, la gratificació econòmica estarà compresa entre 66,3€/assignatura y 107,1  
€/assignatura (a partir de l’1 d’octubre, 67,3 € y 108, 2 €, respectivament). 
El director del Centre exposa la necessitat que el Consorci aprovi per aquest exercici econò-
mic 2016 les dietes i despeses d’allotjament a càrrec del Consorci considerant la singularitat 
dels preus a la illes, molt superiors a les dietes establertes per la normativa estatal. En la con-
vocatòria s’adjunta proposta d’aprovació. Les Quantitats estan bastant ajustades i és necessà-
ria aquesta flexibilitat per poder allotjar les persones en hotels del centre de Palma. També 
s’ha de ressenyar que l’augment dels preus dels hotels aquest estiu a les elles és espectacu-
lar, i de manera excepcional s’hauria de permetre fins un increment del 10%-20% indicant en 
l’allotjament en casos singulars i justificats de temporada alta. Tampoc interessen hotels allu-
nyats que suposin després despeses addicionals amb taxis, ja que el cost seria major pel cen-
tre. Estem treballant per establir col·laboracions amb responsables de distints establiments 
per disposar de tarifes avantatjoses.  

 

 

    

 

 



 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la mateixa manera i de forma explícita han que quedar indicades les retribucions màximes 
de les persones que intervenen en els cursos d’Extensió i d’Estiu que organitza el Centre. 
En els Cursos d’Estiu s’aplica la retribució per ponència / taula rodona, direcció, codirecció, 
coordinació, com a màxim, establerta per la UNED. Quant a desplaçaments, dietes i allotja-
ments de les persones ponents en tots els cursos impartits el centre es regeix per l’establert 
en el quadre anterior. 
Les despeses de desplaçament, dietes i allotjament de les persones del centre ha han 
d’assistir a reunions convocades per la UNED, o per l’exercici de la seva funció com a direcció 
del centre, són també els establerts en el quadre anterior. 
 
En relació a l’àmbit econòmic el centre ha rebut des de primer d’any distintes aportacions 
que es reflexen a la següent taula: 
 
 
 
 

CONCEPTE RETRIBUCIÓ 

Retribució màxima per ponència  375€ menys impostos 
Retribució màxima per taula rodona 375€  menys impostos a 

distribuir entre els assis-
tents 

Allotjament / nit, màxim * 
Ampliable un 10-20% en temporada alta de 
manera excepcional 

  

100€ més impostos 

Per desplaçaments sense necessitat de 
justificar 

60€ 

Dietes per dia complet i fracció 35€  



 

DATA INGRÉS CONCEPTE         IMPORT 

15/01/2016 UNED Tutors del Centre Penitenciario Novembre-Desembre 2015 1.891,60 € 

19/01/2016 UNED Funcionament Campus  2015                  3.615,98 € 

10/02/2016 Ayuntament de Menorca  2015     3.000,00 € 

03/02/2016 CONSELL INSULAR DE IBIZA  2014/2015            150.000,00 € 

22/02/2016 UNED Master de la Abogacía 2016     250,00 € 

19/04/2016 UNED Tutors del Centre Penitenciari Gener a Maig 2016  4.729,00 € 

22/04/2016 UNED 3 repart  ordinari  2015              335.918,55 € 

26/04/2016 UNED (pagament a compte CUID)2016                13.359,94 € 

12/05/2016 CONSELL INSULAR DE MALLORCA 2016              100.000,00 € 

24/05/2016 CONSELL INSULAR DE MALLORCA 2016    50.000,00 € 

01/06/2016 CONSELL INSULAR DE MENORCA 2016    50.000,00 € 

02/06/2016 UNED (AJUDA PROJECTES ) 2015     66,60 € 

08/06/2016 UNED (Proves presencials febrer) 2016    3.125,00 € 

16/06/2016 UNED (Curs d’Estiu  del Centr Penitenciari)  2016              3.000,00 € 

TOTAL                  718.956,67 € 

Els ingressos de l’exercici 2016, de les institucions i UNED, corresponen a  224.463,94 €, que 
corresponen al 17% dels ingressos pressupostats en aquest capítol 4 de transferències cor-
rents. 
 
En relació a l’apartat de preus públics, venda de material didàctic i  prestació de serveis, els 
ingressos ascendeixen a 288.575,75 €, dels quals el 81,9% corresponen a ingressos 
d’activitats formatives organitzades pel centre. Els ingressos dels recursos propis del centre 
ascendeixen al 55% dels pressupostats. 
 
Els ingressos totals en el primer semestre ascendeixen a 514.963,11 €, que corresponen al 



 

28% del ingressos pressupostats. 
 
Hi ha un increment d’ingressos respecte l’any passat en les activitats formatives i s’ha 
d’assenyalar que en els cursos d’estiu tenim en la actualitat 2650 matrícules, que suposa un 
creixement del 6% respecte al valor final de l’últim estiu. Esperem que al final el creixement 
arribi a prop del 10%. 
 
Les despeses en el primer semestre, de personal, ascendeixen a 461.810,49 €, que represen-
ten el 48% del pressupostat. Del capítol 2 de despeses de bens corrents i serveis, ascendei-
xen a 164.882,08 €, que representen el 25% dels pressupostats.  Del capítol 4, d’inversions 
reals, ascendeixen les despeses a 26.877,66 €, que representen l’11% dels pressupostats. Les 
despeses totals en el primer semestre ascendeixen a  653.570,23 €, representen el 35%  dels 
pressupostats en tot l’exercici. 

Per últim s’informa del número d’alumnes matriculats durant el curs 2015-2016 entre ense-
nyaments reglats i no reglats i que ascendeixen a una total de 14.927, dels quals 12.207 cor-
responen a Mallorca, 1.151 a Menorca i 1.569 a Eivissa. 
 
S’informa de l’adquisició de tres nous equips de videoconferència digitals que s’han adquirit 
per Centre i les Aules (un equip per a cada illa). 
 
 

4. ACORDS DE TRÀMIT. 
 
S’acorda aprovar per unanimitat els documents dels registres, de forma explícita, de la retri-
bució de cursos d’extensió universitària, cursos d’estiu, i despeses d’allotjament i dietes; i gra-
tificacions classes tutories Graus /Curs d’Accés, i coordinacions de l’exercici econòmic 2016, 
de forma conjunta. 
 
 

5.  PRECS I COMANDES 
 
No se’n formulen. 
 
Des de Madrid, el Vicerector de Centres Associats agraeix el compromís dels consells per po-
der adaptar el Consorci a la nova situació legislativa.  
 
S’aixeca la sessió a las 18:30h.  
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